
 

 

         

 

 

 

 

PRANEŠIMAS DARBUOTOJAMS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

PASITIKRINUS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANT, AR NESERGA COVID-19 

LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS 

LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS 

TIKRINIMO IR DUOMENŲ PATEIKIMO 
 

Čia pateikiame informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokykla tvarko pasitikrinus ir (ar) periodiškai besitikrinant, ar nesergate Covid-19 liga (koronaviruso 

infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, kam juos teikiame 

ir kiek laiko saugome.  

Su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu 

asmensduomenys@sdg.lt. 

Kokiais tikslais ir kokiais pagrindais vadovaujantis tvarkome Jūsų asmens duomenis? 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 

Nr. I-1553 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 559 ,,Dėl 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose 

leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga 

užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, 

pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta 

valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos 

patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

organizavimo“ Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi kuomet tam tikrus asmens duomenis įpareigoja 

tvarkyti teisės aktai (BDAR* 6 str. 1 d. c p.). 

* BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679.  

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi? 
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus tikslus, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje gali būti tvarkomi šie 

Jūsų asmens duomenys: 

Identifikuojantys duomenys Vardas (-ai), pavardė (-ės) 

Sveikatos duomenys Informacija ar asmuo yra paskiepytas, paskiepijimo data, serologinio testo 

data, profilaktinio patikrinimo data 

Kita informacija Pastabos 

Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją ir kam gali būti pateikta? 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume 

duomenų konfidencialumą. Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Biržų Vlado Jakubėno muzikos 

mokyklos darbuotojams, kuriems ji reikalinga jų darbo funkcijoms vykdyti. 

Jūsų duomenis gali gauti fiziniai ir juridiniai asmenys (kontrolę atliekantys pareigūnai), turintys teisę 

gauti aukščiau minėtus duomenis, tik jeigu tokia teisė yra numatyta šių asmenų veiklą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose. Jūsų asmens duomenų į trečiąsias (ne ES) valstybes neperduodame. 

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis? 
  Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugomi ne ilgesnį 

laikotarpį, kol skelbiama valstybės lygio ekstremali situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 
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infekcijos) plitimo grėsmės. Saugojimo terminai gali būti pratęsti, pakeisti tik teisės aktuose nustatytais 

pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu. 

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės yra išvardintos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos darbo tvarkos 

taisyklėse.  
 

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo? 
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas 

ada@ada.lt. 
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